
Во врска со овој предлог беа  одржани неколку состаноци со претставниците од 

Асоцијацијата за секундарни суровини и рециклатори при Стопанската Комора на 

Македонија, каде се објасни од страна на МЖСПП дека овој предлог за измени на 

Правилникот не би можел да се спроведе во моментот со оглед на тоа што рокот кој е 

побаран од страна на бизнис заедницата од  3 дена е многу краток за да може едно 

известување да помине преку архива и останатите внатрешни процедури како и 

навремено да се реагира со оглед на тоа што предметот се подготвува од вработените 

во Секторот за управување со отпадот, се потпишува од страна на раководител, 

директор и со пропратно писмо потпишано од страна на кабинетот на министерот треба 

да се достави до странката. Дополнителна тешкотија би настанала кога одеднаш ќе 

пристигнат и по 20 известувања, како што досега сме имале случај. За надминување на 

состојбата, МЖСПП е на мислење да не се менува Правилникот и да остане обврската 

за издавање на согласноста, но за да се излезе во пресрет на барањето на Асоцијацијата 

на секундарни суровини и рециклатори при Стопанска комора на Македонија, интерно 

се направи Процедура за издавање на овие согласности со која значително се скратува 

времето на издавање на согласноста, со што ќе се излезе во пресрет на странките, а ќе 

се избегне измена на Правилникот. Ова е во интерес на правните лица кои вршат 

увоз/извоз на отпад и би се надминал досегашниот проблем со кој се соочуваат да ги 

чекаат согласностите подолго време и во исто време со тоа да губат потенцијални 

купувачи како и продавачи на отпадот со кој што работат. МЖСПП не е согласува со 

предложената измена на Правилникот, бидејќи во тој случај министерството не би 

можело да ја има контролата на увозот/ извозот /транзитот на отпадот,  што е една од 

основните надлежности во областа на управувањето со отпадот. На состанокот кој се 

одржа на 18.11.2019 со претставниците од Влада се доби известување дека најголем 

број од барањата се прифатени а дополнително ќе се разгледаат и ќе бидеме 

информирани за истите. 

 

На состанокот кој се одржа на 18.11.2019 со претставниците од Владата и од коморите, 

беше соопштено дека ќе се одржи јавна расправа на 17 ти декември за бизнис 

заедницата и ќе бидат презентирани новите закони од областа на управувањето со 

отпадот, особено за делот кој ја засега бизнис и се нагласи дека најголем дел од 

барањата се прифатени и се вметнати во новите законски решенија. 


